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Organizační informace pro vás připravila naše nová 
vedoucí Veronika. 
 
Změna vedení 

Od listopadu jsem se stala vedoucí STD. Milan dále zůstává v dílně jako 
pracovní terapeut. 

Výlety  X volné šití 

O výlety je zájem, proto věnujte prosím pozornost následujícím pravidlům, 
která se těchto aktivit týkají: 

- Na výlet se vyráží vždy ve čtvrtek ve 13:30 hod. 

- Výlet se koná pouze v případě, pokud budou dva zájemci a více. 

- O tom jestli se výlet uskuteční, nebo ne, rozhodují terapeuti. Může se tak  
   stát například z důvodu nepříznivého počasí. V případě, že by se výlet  
   nekonal, bude probíhat v STD náhradní program. 

-Jak jistě víte, současně s výletem probíhá v šicí dílně program Volné šití.   
  Je proto důležité se předem rozhodnout, jakého programu se zúčastníte. 
  Volné šití probíhá od 13:30 do 14:30. Po ukončení šicího programu, tedy  
  v půl třetí, se STD ZAVÍRÁ. 

  Vaření 

-Také stále zvažujeme, jestli dál realizovat program vaření.  
  Přes to, že jste o vaření projevili velký zájem, zatím se moc nevařilo. 

-Přemýšlíme tedy o tom, jestli vaření dále nechávat v programu, nebo jej  
  úplně zrušit. 
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Posilovna 

-Vzhledem k tomu, že o posilovnu není zájem, bude z programu natrvalo  
  vyškrtnuta. 

Výrobní plán 

-Ráda bych vám touto cestou poděkovala za vaši práci při dopoledním  
  výrobním programu v STD. 

-Sleduji, že pokud se zúčastňujete programu pravidelně, jsou pak výrobky  
 mnohem kvalitnější (jsou vidět znatelné pokroky). 

Vedoucí STD: Veronika Kurincová, DiS. 
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NAJDI ZNAČKY AUTOMOBILŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ (slova na 3 slabiky) 

po va ha ar ko re ki pod raz pe 

se su ter ná ci kli da ti mer vo 

mat pra to ka zek ba ja té va tem 

ka na zu lek lo po ce gen ven tro 

gu měr po li an en ná hov ník ce 

vo zer ní des ka ml ta tla pa dlo 

 Řešení (přečti si ve zpětném zrcátku): 

A kdo chce nášup, může najít zvířata v názvu 12 filmů: 

… neberem  
Zde jsou … 
Třetí skoba pro … 
… v okně 
Tam kde hnízdí … 
Dva … 
V erbu … 
Neohlížej se, jde za námi … 
Past na … 
Zlatý … 
Divoká … 
Nemocný bílý … 
… a kouzelná mušle 

 
Honza M. 
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Ochutnávka toho, co jsme v dílně vyrobili:  
 

Štěpánka nás naučila pletení z papíru. Nejdříve se vyrobí z novin ruličky. Ty se 
pak pletou do požadovaných tvarů. Na fotkách je vidět, jak jsme vyráběli 
věnec.  
 

  
Pavel se s tím vypořádal znamenitě, vpravo u stolu je vidět, jak Pepa vyrábí 
z novin ruličku (vidět jsou jen jeho pracovité ruce…). 
 

 

 
Někdy nám z toho všeho rostou vousy…. 

 
 



~ 5 ~ 
 

Obrázek Pepa nejdřív namaloval, pak dále zpracoval na počítači  
(do kulatého rámečku) a něco zajímavého k tomu i připsal: 
 

   

 
  
 
Ukázky našich dalších výrobků 
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Zprávy ze šicí dílny 
 

V říjnu jsme již začali šít vánoční výrobky, protože nás čeká několik 
prodejních vánočních akcí. 
 
 

  
 

Prodejní akce, kterých se budeme účastnit, a na 
které vás srdečně zveme:  

7. a 8. 12. 2013 Adventní trhy v Lokti  

10. 12. 2013 Vánoční jarmark na 3. ZŠ v Sokolově  

6. – 22. 12. 2013 Vánoční trhy před hotelem Thermal  

Prodávat na Vánočních trzích u hotelu Thermal, které se konají celých 
17 dní, můžeme díky sponzorskému daru pořádající firmy Camotex 
s.r.o. (Karel Kostka, Miroslav Janecký). Děkujeme.  
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Karlovy Vary. Krásné lázeňské město. 
Každý klient se v něm cítí dobře, pokud 
se nachází v lázeňském území. V jiných 
čtvrtích, jako např. v Drahovicích, jsou 
také romantické a zajímavé objekty. Ten, 
který je na obrázku, jsem vyfotil 
nedaleko sídla Fokusu. Vyvolává pocit 
starověké tvrze, předělané na hrad se 
strážnou věží. Tato věž by v naší fantazii 

mohla střežit bránu k uzdravení psychické nemoci. Jako by říkala: 
„Odbočte sem a já vás uzdravím.“  Fokus je jedna z bran ke zdraví, 
stejně jako je hodně strážných věží k dalším branám.  Dobrá fantazie 
nás dovede k zajímavým pracím na sobě s pomocí pracovní terapie, 
která má mnoho podob šitých na míru každého člověka v říši čisté a 
zajímavé fantazie. Vám se může líbit čajové origami nebo pestré barvy 
ptáčků a srdíček. Můžete se zabývat pestrou paletou barev na 
barevných podkladech. Pomyslní strážci vašich duší vás můžou dovést 
k bráně zdraví. Tato brána je dostupná těm, kteří trpí psychickou 
nemocí, a ta může postihnout skutečně každého. Kéž vám tato brána 
 pomůže k plnohodnotnému životu.  

To vám přeje klient Fokusu  
                                                 Josef  Srpek. 
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Krásné podzimní dny jsme využili k procházce přírodou. Prošli jsme se lesem 
a nově vybudovanými stezkami na Linhartu.  
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Další vycházka byla do Vánočního domu, kde se koná celoroční prodejní 
výstava. Všechny vystavené věci jsou k prodeji. Moc se nám tam líbilo. 
  

 
 

Vánoční dům se nachází v karlovarském zámečku Doubí, který se tyčí nad řekou 
Ohří. Od listopadu tam je vstup 50,- ale myslím, že to opravdu stojí za to. Je tam 
k vidění Muzeum Vánoc, kde si můžete prohlédnout historii Vánoc. Další atrakcí je 
Kouzelné městečko, kde se odehrává krásná atmosféra vánoc. Městečkem projíždí 
vláček. V prostorách zámečku je také krásná stylová kavárna. 
 

 
Protože nám zbylo ještě dost času, šli jsme se projít do nedalekých Svatošských 
skal. Bylo krásné počasí, užili jsme si to! 
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Program činností 
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Program činností na měsíc listopad  
je na zadních stránkách Měsíčníku.  

 
Vypsané činnosti se ale někdy mohou  

z organizačních důvodů měnit, prohodit,  
posunout, a tak… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 11. 11. 2013 (pondělí),  
 

bude celá dílna z provozních  
 

důvodů uzavřena. 
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Internetové stránky našeho sdružení jsou: www.fokus-mb.cz  
 

 
Další odkazy: 

www.rpkk.cz 

 
 
 

www.cmhcd.cz 

 
 
 

www.stopstigmapsychiatrie.cz 

 
 
 
Náměty, návrhy, připomínky, chválu i stížnosti, a hlavně příspěvky 
posílejte na: 
redakce.fokuskv@seznam.cz 
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Nové FOKUSÁCKÉ týmy v Sokolově a Chebu: 
 
 
Sociální rehabilitace Cheb 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02 
 
Blanka Horníková           778 407 856  
Martina Eisenhammerová, DiS.   778 407 857 
Markéta Benešová     778 407 858 
Marek Lučín      778 407 859 
 
 

Sociální rehabilitace Sokolov 
Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 
 
Bc. Michaela Loudová, DiS.       777 481 105 
Lada Balická      778 407 851 
Michaela Langhojerová    778 407 852 
Jiřina Procházková, DiS.    778 407 853 
Dagmar Zomerská     775 562 055 
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Kde nás najdete: 
 
Naše Sociálně terapeutická dílna je na ulici Stará Kysibelská 602/45, 
v Karlových Varech, a nachází se v penzionu Hestia, vchod je ze zadní 
levé strany penzionu, po schodech dolů. 
 
Kontakty: 
 

Oblastní ředitel: 

Jaroslav Hodboď  608961361 

 

Terénní tým:      

Zuzana Habrichová, DiS. 775582276 

Mgr. Nikola Skalická  775562065  

Bc. Michaela Pirasová  775562056 

Bc. Michaela Štollová  775562061 

Bc. Tereza Heineková, DiS. 775562059 
 

Dílna: 

Veronika Kurincová, DiS. 777365237 

Milan Kubík, DiS.  775562054 

Diana Kostková  775562064 

Štěpánka Šimková  775562060 

 
Zpracovala: Diana Kostková 
Podíleli se: Veronika Kurincová, DiS., Štěpánka Šimková, Jan Mišinger, Josef Srpek 
Korektura: Marcela Dieneltová 
Tisk a odborná IT výpomoc: Milan Kubík, DiS. 


